Informace k přijímání dětí do Mateřské školy v Ledenicích na školní rok 2021 - 2022
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2021 – 2022 proběhne letos nově formou
online systému v době od 17. 4. do 16. 5. Veškeré informace a instrukce, týkající se zápisu,

naleznete na www stránkách školy.
Kontakt: 602 763 312, 387 995 201, email – skolkavedouci@zs.ledenice.cz
Rozhodnutí o přijetí
Nebude se doručovat zákonným zástupcům dítěte, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Tento seznam bude dne 19. 5. zveřejněn na internetových stránkách školy Ledenice
(www.skolaledenice.cz) a na vstupních dveřích vchodu A do budovy MŠ Ledenice.
Rozhodnutí o nepřijetí
Bude se oznamovat písemně, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte do 30 dnů
od ukončení přijímacího řízení.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ledenice ve školním roce 2020 – 2021:
1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse
Ledenice podle § 34, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti, které dovrší
k 31. 8. 2021 pěti let a děti s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 tří let věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem
ve spádové oblasti městyse Ledenice.
3. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse Ledenice k pravidelné celodenní
docházce.
4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti městyse Ledenice k pravidelné
celodenní docházce.
Při rozhodování o přijetí v bodě 3. bude postupováno podle data narození dětí, tj. od nejstarších
k nejmladším do naplnění kapacity mateřské školy – přednost má starší dítě.
Podle bodu 4. bude při rozhodování o přijetí postupováno v případě, že budou přijaty všechny děti
podle bodu 1., 2., a 3. a nebude naplněna kapacita mateřské školy.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné
kapacity školy.
Doplňující kritéria:
- opakovaná žádost o přijetí dítěte do MŠ
- opakované zrušení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- výdělečná činnost rodičů (zaměstnání, OSVČ, ÚP, prezenčně studující)
- sociální potřebnost (zákonný zástupce doloží příslušné doklady)
Dle §34a Školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu
vzdělávání dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 pěti let věku a dítě s odkladem povinné školní docházky.
Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu
2. Dodržovat školní řád
3. Dbát na pravidelnost docházky
4. V případě delší absence dítěte do MŠ z jiných důvodů než zdravotních bude s rodiči jednáno
o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence.
Doporučení, jak můžete pomoci svému dítěti, aby pro ně byl pobyt ve školce radostí
a aby se na každý den těšilo?:
- včas odbourejte pleny, nočníky, dudlíky, kojenecké láhve, odsávačky rýmy a kočárky
- naučte dítě smrkat, jíst lžící, pít z hrnečku, kousat, utřít si ruce do ručníku, používat WC
- trénujte oblékání a svlékání, obouvání a zouvání
- učte dítě být aspoň chvilku denně bez maminky nebo tatínka
- naučte dítě v rodině dodržovat pravidelnou dobu spánku (po obědě) a jídla (u stolu a vsedě)
- choďte na procházky.
Vstup do mateřské školy je první velkou změnou v životě dítěte, a čím snazší
mu ho vytvoříte, tím bude dítě v mateřské škole spokojenější. Proto je důležité pomoci svým dětem
tuto první velkou životní změnu usnadnit. Snažte se je vše, dle našeho doporučení, naučit včas
před nástupem do mateřské školy. Když to uděláte, bude vaše dítě v mateřské škole šťastné,
spokojené, nadšené a vy s ním. Kolektiv učitelek pro to udělá maximum, ale základ
je v rodičích. Nebojte se s námi komunikovat, jde nám přeci o společnou věc a tou jsou rozzářené
dětské oči, úsměvy, spokojenost a nadšení dětí z prožitků v naší škole. Těšíme na Vás.
Mgr. Petra Čedíková
vedoucí MŠ

